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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО
ОПОРЕЗИВАЊЕ
90
На основу члана 15. Закона о Управи за индиректно
опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05) и члана
61. став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр.
32/02 и 102/09), директор Управе заиндиректно опорезивање
доноси

УПУТСТВО
О ИЗМЈЕНАМА УПУТСТВА О ЦАРИНСКОМ
ПОСТУПКУ У ПУТНИЧКОМ ПРОМЕТУ
Члан 1.
У Упутству о царинском поступку у путничком
промету ("Службени гласник БиХ", број 48/13) у члану 2.
тачка к) мијења се и гласи:
"к) Закон о спречавању прања новца и финансирања
терористичких активности ("Службени гласник
БиХ", број 47/14),"
Члан2.
У члану 23. став (2) мијења се и гласи:
"(2) Према члану 71. став (1) Закона о спречавању прања
новца и финансирања терористичких активности,
царински орган, путем Одсјека за пословне услуге у
Регионалном центу, на начин одређен посебним актом
Управе за индиректно опорезивање, дужан је
Финансијско-обавјештајном
одјељењу
Државне
агенције за истраге и заштигу (ФОО) доставити податке
о сваком преносу готовог новца, чекова, хартија од
вриједности на доносиоца, племенитих метала и драгог
камења преко државне границе у вриједности од 10.000
КМ или више, најкасније у року од три дана од дана
преношења. Евиденција о преносу готовог новца и
имовине преко државне границе, према члану 54. став
(4) наведеног закона, обухвата сљедеће податке:
а)
име, презиме, стално пребивалиште, датум и
мјесто рођења и јединствени матични број
физичког лица које преноси готовину или
имовину преко државне границе;
б) назив и сједиште и матични број правног лица или
име и презиме, пребивалиште и јединствени
матични број физичког лица за које се обавља
пренос готовине или имовине преко државне
границе, износ, валуту, врсту и сврху трансакције
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и мјесто, датум и вријеме преласка државне
границе;
податке о томе да ли је трансакција била
пријављена органима царинске службе."

Члан 3.
У члану 24. став (2) умјесто ријечи "број 01/07" уписује
се ријеч "бр. 01/07 и 82/15).", а у ставу (6) брише се текст "и
копију путне исправе купца-страног држављанина."
Члан4.
Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 02-2-2243-1/15
29. децембра2015. године
Бања Лука
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